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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label)
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกัน
ข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือ ใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิต
หรือผู้จัดจําหน่ายจะได้รับผลประโยชน์ในแง่กําไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น
ผลั ก ดั น ให้ ผู้ ผ ลิ ต รายอื่ น ๆ ต้ อ งแข่ ง ขั น กั น ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของตนในด้ า น
เทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชน
และส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วย
ป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย
ฉลากเขียวเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 และได้รับการตอบสนอง
จากผู้บริโภคชาวเยอรมันเป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศได้มีการจัดทํา
โครงการฉลากเขียว
สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand
Business
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได้ริเริ่มโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ.
2536
และได้ รั บ ความเห็ น ชอบและความร่ ว มมื อ จากกระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติออกมา
เป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรกลาง
ต่าง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทําหน้าที่เป็น
เลขานุการ
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน
• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจําหน่ายออกสู่ตลาด
• มีวิธีการตรวจสอบที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ทางสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด
• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า
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TGL-44 -12
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ออกข้อกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ได้แก่
1.

ผลิตภัณฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่

2.

หลอดฟลูออเรสเซนซ์

3.

ตู้เย็น

4.

สี

5.

เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วม

6.

แบตเตอรี่ปฐมภูมิ

7.

เครื่องปรับอากาศ

8.

กระดาษ

9.

สเปรย์

10. ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

11. ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประหยัดน้ํา

12. คอมพิวเตอร์

13. เครื่องซักผ้า

14. ฉนวนกันความร้อน

15. ฉนวนยางกันความร้อน

16. มอเตอร์

17. ผ้าและผลิตภัณฑ์ทําจากผ้า

18. บริการซักน้ําและซักแห้ง

19. แชมพู

20. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดถ้วยชาม

21. น้ํามันหล่อลื่น

22. เครื่องเรือนเหล็ก

23. ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ยางพารา

24. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

25. สบู่

26. ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิว

27. ผลิตภัณฑ์ลบคําผิด

28. เครื่องถ่ายเอกสาร

29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

30. เครื่องเขียน

31. ตลับหมึก

32. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ

33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา

34. โทรศัพท์มือถือ

35. เครื่องโทรสาร

36. รถยนต์นั่ง

37. เครื่องรับโทรทัศน์

38. เครื่องพิมพ์

39. เครื่องเล่น/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง

40. แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่ง
และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
43. กระเบื้องดินเผามุงหลังคา

41. กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา

42. เครื่องดับเพลิง

44. กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา

45. แผ่นยิปซัม

46. ท่อประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 47. ซีเมนต์บอร์ด

48. กระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง

49. หลังคาและฝาครอบอเนกประสงค์สําหรับ 50. ปั๊มความร้อน
ยานพาหนะ
52. รถจักรยานยนต์
53. ยางรถจักรยานยนต์

51. พัดลม

55. วัสดุก่อผนัง

56. พรม

57. เตาไมโครเวฟ

58. กระติกน้ําร้อนไฟฟ้า

59. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

60. เครื่องเรือน (furniture)

61. แบตเตอรี่รถยนต์

62. เครื่องดูดฝุ่น

63. แบตเตอรี่ทุติยภูมิสําหรับการใช้งานแบบพกพา

64. ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบาน 65. ดวงโคมไฟฟ้าสําหรับ
หน้าต่างพร้อมวงกบ
หลอดฟลูออเรสเซ็นซ์ขั่วคู่
67. กระจกสําหรับอาคาร
68. วัสดุตกแต่งพื้น ประเภทยาง
: กระจกเปลือกอาคาร
70. เครื่องเป่ามือ
71. พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
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54. ยางรถยนต์

66. สถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น
69. วัสดุตกแต่งพื้นประเภทพลาสติก
72. วัสดุตกแต่งผนังภายใน

TGL-44 -12
ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเพื่อออกข้อกําหนด
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความ
เสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง
• การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เป็นทรัพยากรหมุนเวียน (renewable
resources) และทรัพยากรไม่หมุนเวียน (nonrenewable resources)
• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการ
ผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพกลับมาใช้
ใหม่ (recycle)
การสมัครขอใช้ฉลากเขียว
การขอใช้ฉลากเขียวเป็น การดําเนินการด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้
ให้บริการที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกฎหมายบังคับ ผู้ประสงค์จะสมัครขอใช้
ฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพื่อกรอกข้อความ และแนบเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุ
ในข้อกําหนดเพื่อยื่นขอใช้เครื่องหมายฉลากเขียว และชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,000 บาท ต่อ
รุ่ น หรื อ แบบ หรื อ เครื่ อ งหมายการค้ า สถาบั น สิ่ ง แวดล้ อ มไทยและสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลั ก ฐานต่ า งๆ และจั ด ทํ า สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ใ ช้
เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบตาม
ข้อกําหนดแล้ว ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใช้ฉลากเขียวเป็นจํานวนเงินปีละ 5,000 บาท ต่อ
รุ่นหรือแบบ โดยมีวาระการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียวไม่เกิน 3 ปี

หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-3333 ต่อ 303, 306, 315, 316, 329
โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8
หรือ www.tei.or.th
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TGL-44 -12
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 44
โครงการฉลากเขียว
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพือ่ สิ่งแวดล้อม
ประธานอนุกรรมการ
ผศ.ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ

ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุกรรมการ
นายประจักษ์ รัตนศิริมณีเวทย์

ผู้แทนจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นางศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป
นางสาวเพ็ญโฉม พจนธารี

ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

นางเปรมใจ อรรถกิจการค้า
นางพรทิพย์ ลามอ

ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอภิพร เกศกนกวรกิจ

ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ

นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ
นายสิรพัฒน์ ชนมกุล

ผู้แทนจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

ดร. ธนาวดี ลี้จากภัย

ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ

นางกวีนา ศรีวิโรจน์
นางสาวนิลุบล นุ่มสกุล

ผู้แทนจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์
และรีไซเคิลเพือ่ สิ่งแวดล้อม

นายเอกสิทธิ์ เจริญกิจขจร
นายธีรวุฒิ เกียรโภไทย

ผู้แทนจากบริษัท กรุงไทยพลาสแพค จํากัด
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อนุกรรมการ (ต่อ)
ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร
รศ.ดร. พิฑูร ตรีวิจิตราเกษม
ดร. วลัยพร ทิมบุญธรรม

ผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย

อนุกรรมการและเลขานุการ
ดร. ลัณฉกร ประทุมรัตน์
นางสาวกมลชนก แสงสว่าง

โครงการฉลากเขียวสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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ข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
(compostable plastics products)
TGL-44-12
จัดทําโดย
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 44
โครงการฉลากเขียว

1. เหตุผล
ปัจจุบันมีการใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์จําพวก พลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําให้เกิดปัญหาขยะสูงขึ้นตามมา 1 โดยเฉพาะขยะประเภทพลาสติก ที่มีปริมาณ
สูงถึง 7,391 ตันต่อวัน หรือคิดเป็น 18% ของขยะทั้งหมด และหากคิดเป็นปริมาณของทั้งปี ขยะ
พลาสติกก็จะอยู่ที่ 2.7 ล้านตัน 2 จากการที่พลาสติกเป็นวัสดุขึ้นรูปง่าย มีความหนาแน่นน้อย
แข็งแรง ทนทาน สามารถปรับแต่งสมบัติได้ตามความต้องการ และมีราคาไม่แพง หลาย
อุตสาหกรรมจึงนําพลาสติกมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ผลิตบรรจุภัณฑ์ ส่วนประกอบ
และโครงสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเหตุที่พลาสติกหลายชนิดมีราคาค่อนข้างถูกจึงนิยมนํามาผลิต
บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขยะ และ
สิ่งแวดล้อมตามมาในภายหลัง เพราะพลาสติกส่วนใหญ่ไม่ย่อยสลาย หรือย่อยสลายตาม
ธรรมชาติได้ยาก บางชนิดใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปี3 ด้วยเหตุนี้จึงมีการรณรงค์ให้มีการใช้
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (compostable bioplastics)
มาทดแทนเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การพัฒนาข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับ ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ จึงเป็น
การสร้างทางเลือกในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการผลิต และบริโภคตามแนวทาง
เกณฑ์กําหนดของฉลากเขียว โดยผลิตภัณฑ์ เหล่านี้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสลายตัวได้
ทางชีวภาพ ลดภาระในการกําจัดได้ และไม่มีสารที่เป็นอันตรายตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม

1

กรมควบคุมมลพิษ, สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย, คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอย สําหรับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหู่บ้าน,2551: 6
2
ศราวุธ ไผ่บง.พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม,2553
3
บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สาระน่ารู้: ความรู้และงานวิจัยไบโอพลาสติกของเอ็มเทค,2553
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2. ขอบเขต
คําว่า “ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ” ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก
พลาสติกสลายตัวได้ (compostable plastics) ซึ่งเหมาะสําหรับการได้กลับคืนมาใช้ประโยชน์
ใหม่ (recovery) ด้วยการนําไปผ่านการหมักแบบใช้ออกซิเจน 4
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สามารถขอรับการรับรองได้ มีดังนี้ 5
 ถุงพลาสติกใส่ขยะ (rubbish bags)
 ถุงพลาสติกใส่สินค้า (shopping bags)
 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรและการทําสวน (agricultural and horticultural
products) เช่น ฟิล์มคลุมดิน กระถางต้นไม้ แนวหรือตาข่ายสําหรับไม้เลื้อย ตาข่าย
สําหรับใช้ในการเกษตร (รวมถึงตาข่ายดักสัตว์ ดักนก และมุ้งสําหรับกันแมลง) แถบ
พลาสติกที่ใช้ในงานป่าไม้
 บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (non-food packaging and containers)
 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (disposable plastics product or single
use) เช่น ผ้าปูโต๊ะ ถุงมือ
หมายเหตุ “ทั้งชิ้นของผลิตภัณฑ์ต้องสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ” แต่ทั้งนี้ ไม่รวมผลิตภัณฑ์
ที่ใช้บรรจุอาหาร ยา เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นของเล่น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขอนามัย (sanitary products) เช่น ผ้าอ้อมสําเร็จรูปสําหรับเด็ก และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ที่ใช้แล้วทิ้ง
3. บทนิยาม
3.1 ผลิตภัณฑ์ (products) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานซึ่งทุกส่วนของผลิตภัณฑ์ต้อง
สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ
3.2 พลาสติกธรรมดาทั่วไป (conventional plastics) หมายถึง พลาสติกที่ผลิตจาก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3.3 พลาสติกสลายตัวได้ (compostable plastics) หมายถึง พลาสติกที่เมื่อนําไปผ่าน
กระบวนการหมักทางชีวภาพ (biological processes during composting) แล้วได้
4
5

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกําหนดพลาสติกสลายตัวได้ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17088-2555
The australian ecolable program, compostable biopolymer products: CECA 12-2007
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คาร์บอนไดออกไซด์ น้ํา สารประกอบอนินทรีย์ มวลชีวภาพ และต้องไม่มีส่วนของพลาสติกเหลือ
ที่ ม องเห็ น ด้ ว ยตาเปล่ า หรื อ สารพิ ษ ต่ อ ระบบนิ เ วศเหลื อ อยู่ โดยพลาสติ ก ที่ ส ลายตั ว ได้ ด้ ว ย
กระบวนการนี้ต้องมีอัตราการสลายตัวเทียบได้กับเซลลูโลส4
3.4 การหมัก (composting) หมายถึง กระบวนการหมักที่ใช้ออกซิเจนเพื่อการทําปุ๋ยหมัก4
3.5 การกลับคืนมาใช้ประโยชน์ใหม่ (recovery) ของพลาสติก หมายถึง การหมักในโรงหมัก
ปุ๋ ย ที่ ป ระกอบด้ ว ยการจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ
ความชื้น ปริมาณออกซิเจน อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน และสภาวะต่างๆ ภายใต้
ภาวะดังกล่าวนี้พลาสติกจะมีอัตราการแตกเป็นส่วนและการแตกสลายทางชีวภาพเทียบได้กับ
เศษหญ้า ถุงกระดาษคราฟท์ และเศษอาหาร4
3.6 ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว (disposable plastics products or single use) 6
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานครั้งเดียว
4.

ข้อกําหนดทั่วไป
4.1

ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพต้องมีคุณลักษณะด้านการใช้งานที่ต้องการ
เป็นไปตามข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
4.1.1 ต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรอง

6. เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.1 ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นใบรับรอง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่น
ขอรับการรับรอง
4.1.2 ต้ อ งผ่ า นการทดสอบตามเกณฑ์ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรอง
6. เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.2 ผู้ ยื่ น คํ า ขอต้ อ งยื่ น ผลการทดสอบตามเกณฑ์ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต้ อ งการตามมาตรฐาน
6

Eco mark product category No.118, plastic products version 2.4: 2008
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรอง
หมายเหตุ 1) ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคําขอการรับรองเครื่องหมาย
ฉลากเขียว
2) หากผู้ยื่นคําขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
กับผลการทดสอบด้วย ได้แก่
2.1) เอกสารลงนามรั บรองจากห้ องปฏิบัติการทดสอบผลิ ตภั ณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิ ธี
ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว
2.2) เอกสารแสดงการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งวิ ธี ท ดสอบที่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอใช้ ท ดสอบ
ผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว
4.1.3 ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO)
หรือมาตรฐานระดับประเทศ เช่น ASTM JIS ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรอง
6. เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.3 ผู้ ยื่ น คํ า ขอต้ อ งยื่ น ใบรั บ รองหรื อ ผลการทดสอบตามมาตรฐานระหว่ า งประเทศ (ISO) หรื อ
มาตรฐานระดับประเทศ เช่น ASTM JIS ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอรับการรับรอง
หมายเหตุ 1) ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคําขอการรับรองเครื่องหมาย
ฉลากเขียว
2) หากผู้ยื่นคําขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
กับผลการทดสอบด้วย ได้แก่
2.1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิ ตภั ณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิ ธี
ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว
2.2) เอกสารแสดงการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งวิ ธี ท ดสอบที่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอใช้ ท ดสอบ
ผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว
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4.2

ในกระบวนการผลิต การกําจัด และการขนส่งของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตต้อง
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ

6. เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.5 ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระบวนการผลิต การกําจัด และการขนส่งของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ
5.

ข้อกําหนดพิเศษ
5.1

ผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในมาตรฐานข้อกําหนดข้อ
ใดข้อหนึ่ง ดังนี้
5.1.1 ต้องผ่านเกณฑ์กําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดพลาสติก
สลายตัวได้ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17088
5.1.2 ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านเกณฑ์กําหนดตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น
ISO 17088 หรือมาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น EN 13432 หรือมาตรฐาน
ระดับประเทศ เช่น ASTM D 6400 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

6. เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.6 ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นเอกสารว่าเป็นไปตามข้อ 5.1 อย่างน้อยในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
6.6.1 ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นผลการทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดพลาสติกสลายตัวได้ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17088 หรือ
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ISO 17088 หรือมาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น
EN 13432 หรือมาตรฐานระดับประเทศ เช่น ASTM D 6400 หรือมาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า
6.6.2 ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นใบรับรอง (certificate) ของเม็ดพลาสติกและต้องยื่นหนังสือรับรองจาก
บริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกพร้อมทั้งต้องยื่นผลการทดสอบการแตกเป็นส่วนระหว่างการหมัก
(disintegration during composting) ของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น
ISO 17088 หรือมาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น EN 13432 หรือมาตรฐานระดับประเทศ
เช่น ASTM D 6400 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
6.6.3 ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นใบรับรอง (certificate) ของผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ISO 17088 หรือมาตรฐานระดับภูมิภาค เช่น
EN 13432 หรือมาตรฐานระดับประเทศ เช่น ASTM D 6400 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
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หมายเหตุ 1) ใบรับรองและผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคําขอการรับรอง
เครื่องหมายฉลากเขียว
2) หากผู้ยื่นคําขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
กับผลการทดสอบด้วย ได้แก่
2.1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิ ตภั ณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิ ธี
ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว
2.2) เอกสารแสดงการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งวิ ธี ท ดสอบที่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอใช้ ท ดสอบ
ผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว
5.2 ต้องไม่ใช้สารเติมแต่ง (additive) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้
5.2.1 โลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ทองแดง ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และโครเมียม (+6)
5.2.2 halogenated organic substances และ halogenated organic solvents
เช่น fluoropolymer additives CFC HCFC HFC Methylene Chloride
5.2.3 สารพทาเลต (phthalates) ได้แก่
1) bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
2) dibutyl phthalate (DBP)
3) diallyl Phthalate (DAP)
4) n-butyl benzyl phthalate (BBP)
5.2.4 สารหน่วงการติดไฟ
1) PBB (polybrominated biphenyl)
2) PBDE (polybrominated diphenyl ether)
3) คลอโรพาราฟิน (chloroparaffins) ที่มี chain อยู่ในช่วง 10-13 คาร์บอน
อะตอม และมีองค์ประกอบของ chlorine มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ําหนัก
5.2.5 สารที่กําหนดใน regulation (EC) No 1272/20087 ดังต่อไปนี้
1) H 310 (very toxic in contact with skin)
2) H 351 (limited evidence of a carcinogenic effect)
7

REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on
classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC
and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
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3) H 350 (may cause cancer)
4) H 340 (may cause genetic defects)
5) H 372 (causes damage to organs through prolonged or repeated
exposure)
6) H373 (may cause damage to organs through prolonged or
repeated exposure)
7) H 360 (may damage the unborn child)
8) H 361d (suspected of damaging the unborn child)
9) H 341 (suspected of causing genetic defects)
6. เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.7 ผู้ผลิตต้องแสดงหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าไม่ใช้สารเติมแต่ง (additive) ที่กําหนดในข้อกําหนด
พิเศษ ข้อ 5.2 ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดย
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติ
บุคคลของบริษัทผู้ยื่นคําขอ และประทับตราสําคัญของบริษัท
หมายเหตุ หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคําขอการรับรองเครื่องหมาย
ฉลากเขียว
5.3 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
5.3.1

บรรจุภัณฑ์กระดาษ
กระดาษที่ ใ ช้ ทํ า บรรจุ ภั ณ ฑ์ ต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองเครื่ อ งหมายฉลากเขี ย ว
สําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) หรือผ่านการทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ

6. เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.8 ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนดพิเศษข้อที่ 5.3.1 โดยหลักฐาน
ประกอบด้วย
6.8.1 กระดาษที่ใช้สําหรับทําผิวกล่อง ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นใบอนุญาตเครื่องหมายฉลาก
เขียวสําหรั บผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) หรือแสดงผลทดสอบที่ เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ
6.8.2 กระดาษทําลอนลูกฟูก ผู้ยื่นคําขอต้องยื่นใบอนุญาตเครื่องหมายฉลากเขียว
สําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8) หรือแสดงผลทดสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อกําหนดพิเศษของข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ
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หมายเหตุ ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1
ฉลากเขียว
5.3.2

ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคําขอการรับรองเครื่องหมาย

บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ต้ อ งมี สั ญ ลั ก ษณ์ บ่ ง บอกประเภทของพลาสติ ก ตาม
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมสั ญ ลั ก ษณ์ สํ า หรั บ พลาสติ ก แปรใช้ ใ หม่
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรื อ มี ก ารระบุ ตั ว ย่ อ บ่ ง บอกประเภทของ
พลาสติกตามมาตรฐาน ISO 1043 หรือ ISO 11469

6. เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.9 ผู้ยื่นคําขอต้องแสดงหนังสือรับรองที่เชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีสัญลักษณ์บ่งบอกประเภท
ของพลาสติ ก ที่ ใ ช้ ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมสั ญ ลั ก ษณ์ สํ า หรั บ พลาสติ ก แปรใช้ ใ หม่
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 หรื อ มี ก ารระบุ ตั ว ย่ อ บ่ ง บอกประเภทของพลาสติ ก ตามมาตรฐาน
ISO 1043 หรือ ISO 11469 ซึ่งหนังสือรับรองต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลง
นามของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผู้ยื่นคําขอ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท พร้อมทั้งส่งตัวอย่างชิ้นส่วนหรือรูปถ่ายของบรรจุภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์
บ่งบอกประเภทพลาสติกเพื่อการตรวจพินิจ
หมายเหตุ หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคําขอการรับรองเครื่องหมาย
ฉลากเขียว
5.3.3

หมึกสี หรือเม็ดสี (pigment) ที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบน
บรรจุภัณฑ์ อนุญาตให้มีปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม
และโครเมียม (+6) ที่เกิดจากความไม่บริสุทธิ์และปนเปื้อนรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 0.01 (100 ppm) โดยน้ําหนัก

6. เอกสารสําหรับยื่นขอการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
6.10 ผู้ยื่น คํ าขอต้อ งยื่ น ผลการทดสอบโลหะหนัก ในหมึก สี หรื อ เม็ ดสี (pigment) ที่ใ ช้พิม พ์ บ น
บรรจุภัณฑ์ หรือฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ตามวิธีทดสอบที่ระบุในมาตรฐาน IEC 62321 หรือ
มาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) หรือมาตรฐานระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ASTM
หมายเหตุ 1) ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคําขอการรับรองเครื่องหมาย
ฉลากเขียว
2) หากผู้ยื่นคําขอประสงค์ที่จะยื่นรายงานผลการทดสอบตามวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
กับวิธีที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แนบมา
กับผลการทดสอบด้วย ได้แก่
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2.1) เอกสารลงนามรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบผลิ ตภั ณฑ์ที่ยื่นขอ ว่าวิ ธี
ทดสอบนั้นสามารถเทียบเท่ากันกับมาตรฐานวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนด
ฉลากเขียว
2.2) เอกสารแสดงการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งวิ ธี ท ดสอบที่ ผู้ ยื่ น คํ า ขอใช้ ท ดสอบ
ผลิตภัณฑ์ กับวิธีทดสอบที่ระบุในข้อกําหนดฉลากเขียว
7.

ประเด็นพิจารณาทบทวนข้อกําหนดครั้งต่อไป
7.1 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหาร

หมายเหตุ
1) การทดสอบต้องทําโดยห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้
1.1) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการบริ ห ารโครงการ
ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
1.2) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองความสามารถของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบตาม
มาตรฐาน มอก. 17025 หรือ ISO/IEC 17025
2) ใบรับรอง (certificate) ต้องมาจากหน่วยงานที่โครงการฉลากเขียวยอมรับ
3) คําประกอบใต้สัญลักษณ์เครื่องหมายฉลากเขียวต้องมีการระบุข้อความดังนี้ “สลายตัวได้
(compostable)” ดั ง รู ป ที่ 1 ทั้ ง นี้ รู ป แบบสั ญ ลั ก ษณ์ เ ครื่ อ งหมายฉลากเขี ย วและ
คําประกอบใต้สัญลักษณ์เครื่องหมายฉลากเขียว กําหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ Graphic
standard manual ของทางโครงการฉลากเขียว

TGL-44-12

สลายตัวได้
(compostable)
รูปที่ 1 รูปแบบสัญลักษณ์เครื่องหมายฉลากเขียวและคําประกอบใต้สัญลักษณ์เครื่องหมายฉลากเขียว
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ภาคผนวก
1.

สรุปขั้นตอนการให้การรับรองฉลากเขียว
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2. ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Consideration) สามารถแบ่งได้เป็น 5
ระยะ คือ ก่อนการผลิ ต ขณะผลิ ต ขณะขนส่ง ขณะใช้ และทิ้งหลั งใช้ สํ าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
สลายตัวได้ทางชีวภาพนั้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่นํามาพิจารณาออกข้อกําหนด จะอยู่ในช่วงขณะ
ผลิต ขณะใช้ และ ทิ้งหลังใช้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ของผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
หัวข้อทางสิ่งแวดล้อม
(environmental aspect)
การใช้ทรัพยากร (resource use) เช่น
- วัตถุดิบ
- พลังงาน

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์สลายตัวได้ทางชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อม
ก่อนการผลิต ขณะผลิต
ขณะขนส่ง
ขณะใช้
ทิ้งหลังใช้
{1

- น้ํา
การใช้สารเคมี/วัตถุอันตราย
การปล่อยสารมลพิษ(emission/release of pollutant into)
- อากาศ

×

{

×

×
×

×

2

×

- น้ํา

×

- ดิน
ผลกระทบอื่นๆ (Other impacts)
- เสียง
- กลิ่น
ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste)
ความเหมาะสมสําหรับการใช้ (fitness for use)
ความปลอดภัย (safety)

หมายเหตุ

{2

×
×
×
×

×
{5

×
×

×
×

×

×

×

3,4

×
*

{6

×

×

*
*

×
×

×
×

×

*
*

×
×
×

×
×
×
**
**

×
×

×

พื้นที่สีเทาในตารางไม่นํามาพิจารณาในการออกข้อกําหนด
มีผลกระทบ ต้องพิจารณาในการออกข้อกําหนด
{ มีผลกระทบ แต่ไม่รวมอยู่ในข้อกําหนด
× ไม่เกี่ยวข้อง
* มีข้อบังคับของทางราชการ
** มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานระหว่างหรือระดับประเทศ
1
ปิโตรเลียม, พืช
2
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน และ น้ํา ในระหว่างการผลิต
3
CFC, HCFC, HFC และ สารสารพทาเลต (phthalates)
4
PBB (polybrominated biphenyl) และ PBDE (polybrominated diphenyl
ether)
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5
6

7
8
9

1.

เชื้อเพลิง
มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น CO2, CO, SOX, NOx
โลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ทองแดง ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม และโครเมียม (+6)
การสลายตัวได้ทางชีวภาพ
บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง

ก่อนการผลิต
การผลิตพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพให้ความสําคัญ ในเรื่องของแหล่งวัตถุดิบที่สามารถ
ปลูกทดแทนได้ เช่น พืชผลทางการเกษตร เช่น มันสําปะหลัง อ้อย เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบัน
พบว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีการใช้งานกันอยู่นั้นเกือบทั้งหมดจะใช้วัตถุดิบที่มาจากผลพลอยได้
ของการกลั่นปิโตรเลียม เช่น น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้แล้วหมดไป
จึงส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตหรือวิธีการกําจัด

2.

ขณะผลิต
ในระหว่างการผลิตพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ไม่ว่า
จะเป็นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา และมลพิษทางดิน อีกทั้งอาจเกิดมลพิษทางเสียงที่เกิด
จากการทํ า งานของเครื่ อ งจั ก ร ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความรํ า คาญแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ข้างเคียงได้ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สําคัญอีกหนึ่งประการที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต
คือ เรื่องของขยะมูลฝอยและขยะอันตราย สําหรับขยะมูลฝอยนั้นเกิดขึ้นหลายประเภท เช่น
เศษพลาสติก เศษกระดาษ เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้สามารถนําไปแปรใช้ใหม่ได้ จึงควรมีการคัด
แยกก่อนนําไปทิ้ง แต่สําหรับขยะอันตรายแล้วนั้นควรนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะผลิตอยู่แล้ว ไม่ว่า
จะเป็ น ข้ อ บั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงานกระทรวงอุ ต สาหกรรมและ/หรื อ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นในการออกข้อกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัว
ได้ทางชีวภาพ จึงมุ่งเน้นที่การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะใช้งาน และทิ้งหลังใช้
เป็นสําคัญ
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3.

ขณะขนส่ง
ในระหว่างการขนส่งผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงใน
การขนส่ง จึงส่งผลทําให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการ
สันดาปเครื่องยนต์

4.

ขณะใช้งาน
ในขั้นตอนการผลิตพลาสติกมีการใช้สารเคมีหลายประเภท เช่น สารเติมแต่งและตัวเติม โลหะ
หนัก และสี ที่มักจะเป็นสารที่มีความเป็นพิษหลงเหลืออยู่และอาจหลุดหรือเคลื่อนย้ายจาก
พลาสติกลงสู่สิ่งที่บรรจุอยู่ จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่บริโภคได้ และอีกประการหนึ่งคือ
อั น ตรายที่ เ กิ ด จากการสั ม ผั ส กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ถ้ า หากมี ก ารปนเปื้ อ นของสารอั น ตรายก็ อ าจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่บริโภคได้เช่นกัน

5.

ทิ้งหลังใช้งาน
ปัญหาของพลาสติกที่เกิดขึ้นหลังจากใช้งานแล้ว มีดังต่อไปนี้
1) ปัญหาการตกค้างของมูลฝอยจากพลาสติกในสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมตามมา เช่น
- เกิดภาวะมลพิษทางสายตา
- การอุดตันของท่อระบายน้ํา
- พลาสติกที่ตกค้างตามผิวน้ําและในทางเดินน้ํา เช่น แม่น้ําลําคลอง อาจทําให้
การจราจรทางน้ําติดขัดได้
- พลาสติกที่ปนกับขยะตามบ้านทําให้เกิดปัญหา เมื่อนําขยะเหล่านั้นไปทําปุ๋ย
อินทรีย์แล้ว ไม่สลายตัวเหมือนขยะอื่นๆ
- พลาสติกที่ฝังทับถมกันในดิน จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการเพาะปลูก กล่าวคือ
รากไม่สามารถชอนไชเข้าไปในดินได้สะดวก ทําให้ต้นไม้ตายได้ ซึ่งจะทําให้
ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
- เมื่ อ ตกค้ า งอยู่ ใ นทะเลก็ จ ะอยู่ ใ นทะเลเป็ น เวลานาน และเป็ น อั น ตรายต่ อ
สิ่งมีชีวิตในทะเล ในอ่าวไทยนอกเหนือจากปลาและสัตว์ทะเลที่ได้จากการลาก
อวนหน้าดินแล้ว ก็ยังมีเศษพลาสติกปนมาด้วย และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
2) ปัญหาการไม่ย่อยสลายของมูลฝอยพลาสติก เนื่องจากพลาสติกเป็นสารที่สลายตัว
ได้ยากไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางเคมี (เช่น การละลายน้ํา อิทธิพลของความร้อน
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แสงหรือสารเคมี) หรือกระบวนการทางกายภาพ (เช่น การสึกกร่อนโดยลม) หรือ
กระบวนการทางชีวภาพ (เช่น การย่อยสลายของบักเตรีหรือเชื้อรา) หากไม่มีการ
จัดเก็บขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของมูลฝอยจาก
พลาสติกในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พลาสติกมีความหนาแน่นต่ํา ฉะนั้น อัตราส่วน
ของปริมาตรต่อน้ําหนักจึงมีค่าสูง แต่ด้วยเหตุผลที่พลาสติกมีน้ําหนักเบา มูลฝอย
จากพลาสติกจึงมีปริมาตรมากและกินเนื้อที่มาก เมื่อเทียบกับมูลฝอยจากวัสดุอื่นทีม่ ี
น้ําหนักเท่ากัน ทําให้เป็นปัญหาต่อการกําจัดมูลฝอยจากพลาสติกด้วยอีกสาเหตุ
หนึ่ง
3) ปัญหาต่อระบบการกําจัดขยะพลาสติก โดยทั่วไปในการกําจัดมูลฝอยมีวิธีการกําจัด
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอยู่ 3 วิธี คือการหมักทําปุ๋ย การเผาในเตาเผา และการฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พลาสติกเป็นสารที่ย่อยสลายได้ยาก ไม่สามารถกําจัด
โดยวิธีการหมักทําปุ๋ยได้ จึงถูกกําจัดโดยวิธีการฝังกลบหรือการเผา วิธีการฝังกลบ
เริ่มมีปัญหาเนื่องจากความต้องการใช้ที่ดินเป็นจํานวนมากในการฝังกลบมูลฝอยที่มี
พลาสติกปนอยู่ ทั้งนี้เพราะพลาสติกเป็นสารที่ย่อยสลายได้ยาก เมื่อฝังกลบลงใต้ดิน
แล้ว จะทําให้สถานที่กําจัดหมดอายุการใช้งานเร็วขึ้น ต้องหาที่กําจัดแห่งใหม่อยู่
บ่อยครั้ง นอกจากนี้การย่อยสลายพลาสติกในหลุมฝังกลบจะเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่ง
อาจก่ อ ให้ เ กิ ดปั ญ หาการชะล้างของสารเคมี หรือโลหะหนั กที่เ ติมเข้ าไปในเนื้ อ
พลาสติกสู่น้ําใต้ดินได้ สําหรับการกําจัดขยะโดยวิธีการเผาในเตาเผานั้น สามารถใช้
กําจัดมูลฝอยที่มีพลาสติกปนอยู่ได้ แต่ต้องออกแบบเตาเผาพิเศษมีการควบคุมก๊าซ
พิษที่เกิดจากการเผาอย่างดี หากไม่มีการควบคุมที่ดี อาจก่อให้เกิดปัญหาเถ้าที่เกิด
จากการเผา และปัญหามลพิษทางอากาศได้ เช่น
- การปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี
- ไฮโดรเจนคลอไรด์ และไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ซึ่งมีสมบัติเป็นกรดแก่
- ไดออกซิน ฝุ่น และซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น หากมีการใช้อุปกรณ์ดักจับสารมลพิษ (scrubber) จะช่วย
ลดปัญหาดังกล่าวได้
ดั ง นั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก สลายตั ว ได้ ท างชี ว ภาพ จึ ง เป็ น การสร้ า งทางเลื อ กในการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการผลิต และบริโภคตามแนวทางเกณฑ์กําหนดของฉลากเขียว
และไม่มีสารที่เป็นอันตรายตกค้างสู่
เพื่อลดภาระในการกําจัดขยะประเภทพลาสติก
สิ่งแวดล้อม
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